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JEGYZİKÖNYV 
 
 
Készült: Az Önkormányzat Intézményeinek Bizottsága 2012. október 24-én, de: 9.50  

     órakor megtartott bizottsági ülésérıl 
 
Jelen vannak:  Józsáné dr. Kiss Irén   bizottsági tag 
   Baranyi-Rostás Rodrigó  bizottsági tag 
   Koller Dániel   bizottsági tag 
   Nagyszabóné Borbély Ella  bizottsági tag 
   dr. Bartal Sándor   bizottsági tag 
 
Tanácskozási joggal megjelentek: Basky András polgármester 
      Kutasiné Nagy Katalin jegyzı 
      Muhariné Mayer Piroska aljegyzı 
      dr. Gazdag Judit jogi referens 
      Apró Ferenc települési képviselı 
      Orbán Antal települési képviselı 
 
Jegyzıkönyvvezetı: Márton Györgyné 
 
Józsáné dr. Kiss Irén bizottsági tag 
Holminé Sebık Márta ÖIB elnök jelezte, hogy a mai nap folyamán nem tudja ellátni 
az elnöki feladatokat hivatali elfoglaltsága miatt, s megkért, hogy a mai ülés levezetı 
elnöke én legyek.  Nagy Erzsébet bizottsági tag nem jelezte távollétét. 
Megállapítom, hogy a bizottságunk a 7 fıbıl 5 fıvel határozatképes. A meghívót 
mindenki megkapta, az abban foglalt napirendi pont mindenki elıtt ismert. 
Megkérdezem, hogy van-e még valakinek más önálló napirendi pont tárgyalására 
javaslata? Nincs. Aki elfogadja a meghívó szerinti napirendi pont tárgyalását, kérem, 
kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 5 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi napirendi pont tárgyalását fogadta el: 
 
Napirendi pont       Elıterjesztı 
 
1./ Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi,  Basky András 
     Gyermekjóléti és Szociális Intézménye intézményveze- polgármester 
     tıi beosztására pályázati felhívás kiírása    
 
Józsáné dr. Kiss Irén levezetı elnök 
Szeretném Polgármester Urat felkérni, hogy ezt a napirendi pontot terjessze elı, s én 
bejelentem, hogy nem kívánok szavazni személyes érintettség miatt. 
Basky András polgármester 
Köszönöm a bejelentést. Kötelezettsége az Önkormányzatnak, hogy az Egészségügyi, 
Gyermekjóléti és Szociális Intézmény intézményvezetıi pályázatát kiírja. Az 
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elıterjesztésben minden fontos információ le lett írva, mellékelve a pályázati felhívás 
is. 
Kérdezem a bizottsági ülés tagjait, hogy van-e valakinek kérdése, hozzászólása, 
észrevétele, kiegészítése? 
Amennyiben nincs, elfogadásra javaslom Lajosmizse Város Önkormányzata 
Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézménye intézményvezetıi beosztására a 
pályázati felhívás kiírását az elıterjesztés I. határozat-tervezete szerint, kérem, 
kézfelemeléssel  szavazzanak. 
Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt, 1 fı nem szavazott: Józsáné dr. Kiss Irén – az alábbi határozatot hozta: 
75/2012. (X. 24.) ÖIB hat. 
Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, 
Gyermekjóléti és Szociális Intézménye intézményvezetıi 
beosztására pályázati felhívás kiírás 

HATÁROZAT 
 

Az Önkormányzat Intézményeinek Bizottsága a Képviselı-testület felé 
elfogadásra javasolja  Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, 

  Gyermekjóléti és Szociális Intézménye intézményvezetıi beosztására 
szóló pályázati felhívás kiírását az elıterjesztés I. határozat-tervezete 
szerint. 

  Határid ı: 2012. október 25. 
  Felelıs:     A bizottság 
 
Józsáné dr. Kiss Irén levezetı elnök 
A II. határozat-tervezetben dönteni kell arról, hogy a pályázatok véleményezésére 
bizottságot kell összehívni. 
Basky András polgármester 
A bizottság létrehozása tekintetében az a javaslat, hogy a szakmai bizottság 
összetételét tekintve álljon: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testülete 
Önkormányzat Intézményeinek Bizottsága tagjaiból, Lajosmizse Város 
Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézmény Közalkalmazotti 
Tanácsának képviselıjébıl, a Magyar Családsegítı- és Gyermekjóléti Szolgálatok 
Országos Egyesülete által delegált tagból, a Magyar Orvosi Kamara által delegált 
tagból, a pályázat elıkészítıjébıl, vagy annak képviselıjébıl. Továbbá  kell választani 
a Képviselı-testület által kijelölt, megbízási, munkáltatói jogkörrel nem rendelkezı 
tagot. Azt javaslom, hogy az önkormányzat egy másik bizottságából kellene egy 
külsıs tagot megjelölni. Van-e javaslat külsıs tagra? 
Koller Dániel bizottsági tag 
Én dr. Török Tamást javaslom.  
Basky András polgármester 
Köszönöm. Most beszéltem Tamással, vállalja és hozzájárul a nyílt üléshez. 
Elfogadható a bizottság többi tagjai részérıl ez a javaslat? Amennyiben igen, kérem, 
kézfelemeléssel jelezzék. 
Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt, 1 fı nem szavazott: Józsáné dr. Kiss Irén – az alábbi határozatot hozta: 
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76 /2012. (X. 24.) ÖIB hat. 
Pályázatok véleményezésére 
bizottság összehívása 

HATÁROZAT 
 

Az Önkormányzat Intézményeinek Bizottsága a Képviselı-testület felé   
elfogadásra javasolja az elıterjesztés II. határozat-tervezetét azzal, hogy: 

 
- a Képviselı-testület által kijelölt, megbízási, munkáltatói jogkörrel nem  
   rendelkezı tag dr. Török Tamás legyen. 
 
Határid ı: 2012. október 25. 
 Felelıs:     A bizottság 

 
 
 
Józsáné dr. Kiss Irén levezetı elnök 
Tekintettel arra, hogy napirendi pontunk végéhez érkeztünk, megkérdezem, hogy van-
e még valakinek egyéb kérdése, bejelentenivalója, hozzászólása.  
Amennyiben nincs, megköszönöm a jelenlevık részvételét, a mai ülésünket ezennel 
berekesztem. 
 

K.m.f. 
 
 
 
 
  Józsáné dr. Kiss Irén sk.   Kutasiné Nagy Katalin sk. 
     levezetı elnök     jegyzı 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 


